
 
 

 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี 

All Asia Equity Fund : ASIA-E 
 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุ ประเภทตราสารแห่งทนุ ทีรับซอืคืนหน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ  : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จัดตังและจัดการกองทุนรวม  :  3 พฤษภาคม 2549 

วันทีจดทะเบียนกองทุน : 15 มิถนุายน 2549 

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี เป็นกองทุนทีมีนโยบายทีจะนําเงินส่วนใหญ่ทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ทีลงทุนเฉพาะในเอเชีย 

(Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญีปุ่ น (Japan) เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ครอบคลุม

ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลียใน 

รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยผู้จดัการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณา

สดัส่วนการลงทนุในหน่วยลงทนุแต่ละกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในแต่ละขณะ  

ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

เมือกองทนุในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อนัได้แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล 

และดอกเบยีรับ จะทําให้มลูค่าหน่วยลงทนุเพิมขนึ ดงันนั เมือทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับกําไร

จากมลูค่าหน่วยลงทนุทเีพิมขนึ 

 

 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท ี16 สนิสุดวันที 31 พฤษภาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

2. กองทุนรวมนีมีจํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจยืนขออนุมัติเพิมเติมจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายหลงัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เงนิลงทนุส่วนทีผู้ลงทนุต้องการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตลาดหุ้นของประเทศในทวีปเอเชียรวมถงึประเทศญีปุ่ น 

โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนทียอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ผลตอบแทนที

กองทุนจะได้รับจากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และ

ดอกเบียรับ 

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. การเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทนุต่างประเทศลงทุนไว้  

2. การเปลียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ  

3. ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุต่างประเทศ 

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทุนทีไม่มปีระกันและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสินสดุรอบบญัชี วนัที 31 พฤษภาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสียงทีสาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

กองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทนุเกนิกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ 

 นโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสียงทีสําคัญ 

1. NN (L)  Japan Equity  

นโยบายการลงทุน 

กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซึงออกโดยบริษัททีจดัตงัขึนใน

ประเทศญีปุ่ น หรือซือขายอยู่ในประเทศดงักล่าว 

ปัจจยัความเสียงทีสําคญั 

- ความเสียงด้านราคาตลาด (Market Risk) 

- ความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (Currency Risk) 

- ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย (Interest Rate Risk) 

- ความเสียงในการผิดนดัชําระหนี (Credit Risk) 

2. NN (L) Asia Income 

นโยบายการลงทุน 

กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซึงออกโดยบริษัททีจดัตงัขึนใน

ประเทศทีอยู่ในภมูภิาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญีปุ่ นและออสเตรเลีย) หรือซอืขายอยู่ในประเทศดงักล่าว 

ปัจจยัความเสียงทีสําคญั 

- ความเสียงด้านราคาตลาด (Market Risk) 

- ความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (Currency Risk) 

- ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย (Interest Rate Risk) 

- ความเสียงในการผิดนดัชําระหนี (Credit Risk) 

3. NN (L) Greater China Equity  

นโยบายการลงทุน 

กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซึงออกโดยบริษัททีจดัตงัขึนใน

ประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี: สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และไต้หวัน หรือซือขายอยู่ใน

ประเทศดงักล่าว 

ปัจจยัความเสียงทีสําคญั 

- ความเสียงด้านราคาตลาด (Market Risk) 

- ความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (Currency Risk) 

- ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย (Interest Rate Risk) 

- ความเสียงในการผิดนดัชําระหนี (Credit Risk) 

4. United Japan Growth Fund  

นโยบายการลงทุน 

กองทนุจะเน้นลงทนุส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัททีมีรายได้หรือทรัพย์สินมาจากประเทศญีปุ่ น 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ ข้อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564 

1. NN (L) Greater China Equity  
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2. NN (L) Asia Income  
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3. United Japan Growth Fund  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี  6 

 

4. NN (L) Japan Equity   

 

 
 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ 

มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสงัซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตังแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงันี 

- สังซือผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน  ดังนี 

ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตงัแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15 .30 น. 

การทํารายการสงัซือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั และการทํารายการหลัง

เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป 

ผู้สงัซือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสงัหกั

บญัชีธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้ สงัซือจะต้องลงวนัทีตามวนัทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสัง

จ่ายเพือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี  

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โดยระบุชือ ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สังซือลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือ

ผลประโยชน์ของผู้สงัซอืหน่วยลงทนุ 
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- สังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทนุตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทุนซือหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบุความถีในการลงทุนเป็นรายเดือน

หรือรายไตรมาสผ่านบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมัติ (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ลงทุนทีประสงค์จะใช้บริการนี จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอตัโนมัติ (Regular 

Saving Plan) และจะต้องสมัครบริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอืนใดทีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 

ทงันี ค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหักบญัชีอตัโนมตัิ (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

แต่ในปัจจบุนับริษัทจัดการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

- สังซือผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  

ตลอด 24 ชัวโมง ทกุวัน 

การทํารายการสงัซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ระบุไว้ในหนงัสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ

พรีเมียร์ ซงึในปัจจุบนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั การทํา

รายการสังซือหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป  

 

- สังซือผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตงัแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 

 

- กรณีสังซือโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนงึ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือ

หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการและ/หรือ

หนงัสือชีชวน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาออก

จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือหน่วยลงทนุดงักล่าวนี

จะถกูหกัค่าธรรมเนียมในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดทีระบุไว้ในหนงัสือชีชวนว่าสามารถทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน ทังนี 

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดต่างๆ นนั จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้ในหนงัสือชีชวนด้วย 

ทงันี การในทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็น

การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มี

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
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อนงึ ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตวัแทนขายของ

บริษัทจัดการนัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทงันี ขึนอยู่กับระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิด

บญัชีของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี (“กองทุนเปิดปลายทาง”) และ/หรือ 

การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิดอืนภายใต้

การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสบัเปลียน

หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนงัสือชีชวน  

ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที 

บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสงัสบัเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิด

และผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

 

หมายเหต ุ:  

วิธีการหรือช่องทางการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก

ช่องทาง ทงันี ผู้ ทีประสงค์จะสังซือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติมได้ทีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานทีติดต่อทุก

แห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนขนัตํา ดังนี 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านวิธีการดงัต่อไปนี 

 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ทกุวนัทําการรับซอืคืนหน่วยลงทนุ * 

   

- ผ่านบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมัติ (Regular Saving Plan) 

 

- ผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

 ทกุวนัทําการรับซอืคืนหน่วยลงทนุ * 
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- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  

 ตลอด 24 ชวัโมง ทุกวนั 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ 

พรีเมียร์ ซงึในปัจจุบนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.00 น. ในวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการ

ของวนัทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทนุนนั และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.00 น. 

ในวนัทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทนุ ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทนุถดัไป 

ทงันี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืน

หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมี

ลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการใน

ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 

หมายเหต ุ* เนืองจากกองทนุมีการลงทนุในกองทนุของต่างประเทศ ซึงวนัหยุดทําการของกองทนุต่างประเทศทีกองทุน

ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวนัหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน 

และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ดงันนั วนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

หมายถึง วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนต่างประเทศ หรือตามทีบริษัท

จดัการประกาศกําหนดเพมิเติม 

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสงัซอืหน่วยลงทนุ ทงัหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธทีจะ

ให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี :-  

1. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้ สังซือหน่วยลงทุนรายนันๆ ถือหน่วยลงทุน

มากกว่าร้อยละ 5.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการตามทีได้รับอนุมัติ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทงัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด

ของบริษัทจดัการ 

5. กรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้องกับผู้สงัซือหน่วยลงทุน 

และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลทีมีความเกียวข้องกบัการฟอกเงนิหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที 

การสงัซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี 
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เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง

กฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนทงัหมด หากคาดการณ์ได้ว่า 

การจดัตงัและ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทุน โดยบริษัทจดัการ

อาจยกเลิกการจดัตงักองทนุและคืนเงินค่าจองซือให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว   

 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทรัีบไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสังขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี  

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ  

(2) มีเหตทีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือคืน

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง

และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที

ถูกต้องตงัแต่หนงึสตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง  

ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี  

(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนัน 

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ

สํานกังานโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่ง

คําสงัขายคืนก่อนหลงั 
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การไม่ขาย หรือไม่รับซือคืน หรือไม่รับสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคําสงัทรัีบไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปนี 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ  เว้นแต่จะได้รับการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเกิดขึน ซงึก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ  ทังนี เฉพาะใน

กรณีทีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลกัทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตทีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงนิจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสังซือหน่วยลงทนุ ทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสงัซอืหน่วยลงทุน แก่

ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้องกับการกระทําอย่างใด

อย่างหนงึดงันี 

 1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  3. การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับ

ลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จัดการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
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เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุน

ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์

และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญา

ซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

2. เมือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืน หรือหยุดรับคําสงัซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน 

หรือไม่รับสบัเปลียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ

หน่วยลงทุนรายอืนและผู้ ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย

วิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม

ทงัแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืน 

หน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงันี ก่อน

การเปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนนัให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงั

ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ

คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสงัซือ

หรือคําสงัขายคืน หรือคําสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

3 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ

หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา

สงัซอืหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

 

4 ในกรณีทีวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุด

ทําการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ คําสงัขายคืน 

หน่วยลงทุน สําหรับวนัดงักล่าว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกบัการหยุดรับคําสงัในกรณี

ดงักล่าวไมน้่อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในที

เปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนบัสนุนการขาย หรือ

รับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงนิของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ

ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสงัซือ คําสังขายคืนหรือคําสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราว

ตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสงัซอื คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการ

กําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง 

การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง 

(“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิด

ต้นทาง (ถ้ามี) เพอืนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 

5. กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม 

2.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทนุในช่วงทีกองทนุรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คําถามและคําตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

-  หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 

ใบกํากบัภาษี” ทกุครังทีมีการสงัซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

และจะจดัส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวันทีปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครังแรก หรือภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีซือขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายครังแรก อนงึ เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซือคืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแต่กรณี 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัท

จดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม

จํานวนทีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการทผู้ีถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

ได้ทีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 
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  คาํถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทีเกียวข้องกบัการดาํเนนิการของกองทุนรวม 

 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ 

1. นายลี ไหว ไฟ   ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บุน เคียต   กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดิศิริกลุ  กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บุษปวนิช  กรรมการ 

5. นายวนา พลูผล   กรรมการ 

    และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

  คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2.  นางสุนรี  พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  

3.  นายเจิดพนัธ์ุ  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

4.  นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 108 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564) 

 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เท่ากบั 16,940,075.81 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564) 

 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกุล กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์ กรรมการ  
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธ์ุ  นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ กรรมการ 

3. นายสิทธิศกัด ิ  ณฐัวฒุ ิ  กรรมการ 

4. นายธนกร  ธรรมลงกรต กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์  ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายจารุวตัร  ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาวลินดา  อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

8. นายวีรยทุธ  หลีห์ละเมยีร กรรมการ 

9. นางสาวชนิษฎา  วีรานุวตัติ กรรมการ 

10. นางสาวชืนสุมน  พรสกลุศกัดิ กรรมการ 

11. นางสาวนนัทนชั  กิติเฉลิมเกียรติ กรรมการ 

12. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

13. นายกิตติพงษ์  กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

14. นางสาวสิริอนงค์  ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 

15. นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์  กรรมการ 

16. นายนพพล   นราศรี  กรรมการ  

17. นายวีรชยั   จนัเป็ง  กรรมการ 

18. นางสาวศรสวรรค์  เติมวฒุิกลุ กรรมการ 

 

5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทเีกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทงัหน้าทีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 1 กรกฎาคม 2564) 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  

ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีณัฑติ (สารสนเทศทางบญัช,ี

เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset  Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายกิตตพิงษ์ กงัวานเกยีรติชัย* 

ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

    บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,   

บลจ.ฟินนัซ่า จาํกดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์, บล.นครหลวงไทย จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 

 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,         

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม, 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Fund Manager, 

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 Fixed Income Portfolio Manager, 

บลจ. กสิกรไทย จํากัด 

 Project Manager / Petroleum Engineer, 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

*ปฏิบตัิหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทุน และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้า (ถ้าม)ี 
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี มีดงันี  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)  0-2626-7777 

2 ธนาคารซตีิแบงก์ เอน็.เอ. 1588, 0-2232-2484 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั  0-2672-5999, 0-2687-7000  

4 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)   0-2285-1555  

5 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  1558 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 0-2638-5500 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000, 0-2099-7000 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั  0-2680-1234 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จํากดั   0-2695-5000 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-3123 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 0-2949-1999 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)  0-2305-9000 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2618-1111 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 0-2697-3700 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 0-2080-2888 

17 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั  0-2207-2100  

18 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั 0-2861-5508, 0-2861-6090  

19 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 0-2888-8888 

20 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0-2205-7111 

21 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 0-2111-1111 

22 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

23 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 0-2009-8888  

24 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั  0-2016-8600 

25 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 0-2026-6222 

26 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

27 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 0-2633-6000, 0-2080-6000 

28 ธนาคารออมสิน 1115 

29 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-5050 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน เบอร์โทรศัพท์ 

30 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 

31 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    0-2659-8000 

32 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)  0-2659-3456 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2782-2400 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 

35 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั  0-2660-6677 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   0-2658-8888 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั  0-2841-9000 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 0-2351-1800 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั 0-2343-9555 

40 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2648-3600 

41 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 0-2026-5100 

42 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1327, 0-2359-0000 

43 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2088-9797 

44 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
0-2696-0000, 

0-2796-0000 

45 บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 0-2022-5000 

 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขึน 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุนนีคือ  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
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  ช่องทางทีผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิมเตมิเกียวกับกองทนุรวมนี 
 
1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ทีเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเสยีงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 

1. ความเสียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

 ความสามารถในการดําเนินธรุกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบง่บอกถงึถงึศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ

การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงึจะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนนัๆ  

 แนวทางการบริหารความเสียง :  

 กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทงัทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอืนๆ และผู้จัดการกองทุนจะ   

ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึงจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหาร

ความเสียงได้ดียิงขึน โดยหากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ ออกตราสารอย่างมี

นยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อย่างเหมาะสม 

 

2. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk) 

 เนืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทกองทุนตราสารทุน จึงได้รับผลกระทบโดยตรง

จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึงเกิดจากปัจจัยทังภายในและภายนอกประเทศของกองทุน

ต่างประเทศนนั ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

การกระจายการลงทุนในตลาดเอเชีย ซึงจะมีทงัตลาดของประเทศทีพฒันาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 

รวมทงัวฏัจกัรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกนั ทําให้กองทนุสามารถกระจายความเสียงดงักล่าวได้ 

 

3. ความเสียงในเรืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงนิ ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ทีกองทุน 

ได้ลงทนุไว้ (Country Risk)  

การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรือตัวแปรความเสียง ทีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรใน

ตลาดท้องถินทีผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลียน ปัจจัยทางด้านสังคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับทีแตกต่างกัน ข้อจํากัดในการแลกเปลียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเกียวกับการลงทุนจาก

ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทังวิธีและหลักทีใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะ

ขนึอยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทนุ และปัจจยัทีมีอยู่เฉพาะในประเทศนนัๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

เนืองจากกองทนุได้มีการกระจายการลงทนุไปในหลายประเทศ  ประกอบกบัการทีการลงทุนของกองทุนนนั มิได้กระจุกตวั

อยู่ในประเทศใดประเทศหนงึ จงึทําให้ได้รับผลดีจากการกระจายการลงทนุในระดบัประเทศ และลดความเสียงลงได้บ้าง   

นอกจากนีแล้ว การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียด้วยกนั ทําให้สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วซึง

ส่งผลให้ผู้จดัการกองทนุสามารถตดัสินใจในการลงทนุได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิงขึน 
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4. ความเสียงในเรืองอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

เนืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ดังนันการลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผันผวนของ

อตัราแลกเปลียน อนัจะทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงนิบาทผนัผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเสียง :     

ผู้จดัการกองทนุจะเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเสียงอนัเกิดจากความผนัผวนในอตัราแลกเปลียนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

ในแต่ละขณะ ทงันี เพือลดความผนัผวน และเพือผลตอบแทนทีเหมาะสมเป็นหลกั 

 

5. ความเสียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง

ภายในประเทศทีกองทนุลงทนุ เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน

การบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให้

กองทุนเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึงมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน 

ทังนี บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน

ปัจจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจาการลงทุนในประเทศนนัๆ ซงึอาจช่วย

ลดความเสียงในส่วนนีได้ 

 

6. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเสียงจากการทีผู้ออกตราสารหรือผู้ คําประกนัตราสารทีกองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืน

เงนิต้นและดอกเบียได้ตามทีกําหนด หรือชําระไม่ครบตามจํานวนทีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีออกโดยบริษัททีมีสถานะการเงินมันคง โดยลงทุนในตราสารทีผู้ออกเป็น

บริษัททีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบนัการจัดอนัดบั

ความน่าเชือถือทีได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น นอกจากนี ผู้จัดการกองทุนสามารถทีจะ 

ลดความเสียงประเภทนีได้โดยกระจายการลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี โดยไม่ให้เงินลงทุนมีการกระจุกตัวในผู้ออก

ตราสารหนีใดๆ มากเกินไป 

 

7. ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า  เพือป้องกันความเสียง  

กองทนุจะเข้าลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียง (Hedging) เท่านนั โดยการลงทุนดงักล่าวจะมีมูลค่า

ไม่เกินหลกัทรัพย์พืนฐานทีกองทนุถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเสียง : 

การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงนัน อาจไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทังหมด และหาก

คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีมากขึน และถือวา่เป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือราคา 

และระยะเวลาไว้เพือส่งมอบในอนาคต ทงันี เพือลดความเสียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืนฐาน และเพือให้เกิด

ความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทุน นอกจากนี กองทุนจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวกบัคู่สญัญาทีมีอนัดบัความ

น่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบัความน่าเชือถือ

ของคู่สญัญาอย่างระมดัระวงัและสมําเสมอ  
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8. ความเสียงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)    

ในกรณีทีเป็นสญัญาซอืขายล่วงหน้าทีไมไ่ด้ทําการซอืขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สัญญา

ฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชนัทีซือขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเสียงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามทีทีตกลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะคดัเลือกคู่สญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซงึจะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือกจาก

คณะกรรมการลงทนุของบริษัท (Investment Committee) และการพจิารณาดงักล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมําเสมอ 

 

9. ความเสียงทีเกิดจากการได้รับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า 

เนืองจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวนัหยุดทําการของประเทศต่างๆ ทีกองทุนไปลงทุนนัน

อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน

ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

แนวทางการบริหารความเสียง : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือ ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาใน

การส่งคําสงัขายคืนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวนัรับ

ซือคืนหน่วยลงทนุ ณ บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนท ี1 : อัตราส่วนการลงทนุทคีํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment gradeแต่ตํากว่า 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 

ส่วนที 2 ข้อ 1.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20%1 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน หรือศุกูกทีผู้ออกจดัตงัขนึ

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้

ประกอบธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนงึดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมรีายละเอียดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทเีป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหนี < 397 วนันบัแต่

วนัทีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

ไม่เกนิอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแต่

วนัทีลงทนุ ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี  

6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนทวัไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ

ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุ้นของบริษัทดงักล่าวซือขายใน

กระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของ

ตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบริษัททีอยู่

ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก

การซอืขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสาร

กงึหนีกงึทนุ หรือศุกกูทีผู้ออกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย และเสนอ

ขายตราสารนนัในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตงัขนึ ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธรุกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหนี < 397 วนั นบัแต่

รวมกันไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สิน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี  

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแต่วนัที

ลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดับ 

investment grade 

6.5.1 reverse repo 

6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra ทีมลีกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.6.1 จดทะเบียนซอืขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียน

ซือขายในกระดานซอืขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทวัไปของ SET 

หรือของตลาด ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ หน่วย

ดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน

กิจการโครงสร้างพืนฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่

กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 

6.7 หน่วย CIS ตามทีระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 

3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบยีนซอืขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพอืการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้

ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจ

ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือ

ในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพืนฐาน อสงัหาริมทรพัย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะ

ตาม 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพย์สินอนืนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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1 หรือไม่เกนิ 10% เมือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale 
3 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale 

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange  

  

ส่วนท ี2 : อัตราส่วนการลงทนุทคีํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่

ในกลุ่มกจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญา

ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกบั group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนท ี3 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตวัแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใช้เงิน ที

นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคล

ดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สังจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตังขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบ

ปีบญัชี เว้นแต่เป็นMF ทีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ให้เฉลียตามรอบ

อายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอายุ

คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี เฉพาะ MF 

ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมาย

กําหนด หรือมเีงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที

ลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือ

ขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุ

กองทนุ หรือรอบการลงทุนของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 

เพอืให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 หน่วย infra  ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารทีตํากว่าที

สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

7 ตราสารดงันี (total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี 

ตราสารกงึหนีกงึทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 : อตัราส่วน

การลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไมมี่ 

credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเข้าทําธรุกรรม derivatives ทีมี 

วตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง (hedging) 
ไม่เกนิมลูค่าความเสียงทีมีอยู ่

  

8.2 การเข้าทําธรุกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการ

ลดความเสียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives 

โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV  

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives 

โดยมลูค่าความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ 

MF ต้องเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การ

ลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซบัซ้อน 

(complex strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญา

ซือขายล่วงหน้าทีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 
1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสาํนกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั product limit 

  

ส่วนท ี4 : อัตราส่วนการลงทนุทคีํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมี

จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียง

ทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน ตรา

สาร Basel III และศกุกูของผู้ออกราย

ใดรายหนงึ (ไม่รวมถงึตราสารหนี

ภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภาครัฐ

ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1 

ของผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี ในกรณีทีผู้ ออกตราสารมีหนีสินทาง

การเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่

ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงิน

ดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วย

ก็ได้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่

เป็นการทัวไป และในกรณีทีผู้ ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงิน

ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด2    ให้

ใช้อตัราส่วนไม่เกิน  1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร

ได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program)  ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี  31 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออก

ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใต้ 

การจัดการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้

ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10.สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคล

ตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ 

CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทนุหนงึ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ที

ออกหน่วยนนั เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีมลีกัษณะ

ครบถ้วนดงันี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี  32 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

1  หนีสนิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชนีนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงัน ีการคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุน และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุ

ของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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 ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทเีรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวม  
อัตราตามโครงการ 1 เรียกเก็บจริง2 

1/6/2563-31/05/2564  

เรียกเก็บจริง2 
1/6/2562-31/05/2563  

เรียกเก็บจริง2 
1/6/2561-31/05/2562 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด 

(ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกิน 2.5145 2.1721 2.1721 2.1724 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.14  1.9260 1.9260 1.9263 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.1605  0.0321 0.0321 0.0321 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.2140  0.2140 0.2140 0.2140 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที 

(ประมาณการไม่ได้) 
 

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.2370 0.2513 0.2266 

2.2 ค่าใช้จ่ายอนืๆ ตามทีจ่ายจริง 0.0160 0.0053 0.0022 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็

จริงทังหมด 
ไม่เกิน 5.353 2.4251 2.4287 2.4012 

 

ค่าตอบแทนทีได้รับจากบริษัทจดัการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7773% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไม่เกิน 3.00  1.50 1.50 1.50 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซอืคืนหน่วยลงทนุ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ   

3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไม่ม ี ไม่ม ี

3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาออก ไม่ม ี ไม่ม ี

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 20 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย 5 
 

5.  ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู่ การออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50  บาท5   



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี  34 

 

หมายเหต ุ
1 อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม     

2 ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพิม (ถ้าม)ี 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลยีระหว่างงวด 

4 อตัราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุทีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน 

5 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัทียืนคําขอทํารายการ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริงซงึแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทังนี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กนิอตัราตามโครงการทีระบไุว้ 

ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากทีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจัดการ

ของสงวนสิทธิทีจะกระทําการดงักลา่วโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 

วนั  กอ่นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายทเีพิมขึนดงักลา่ว โดยจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ซือขายหน่วยลงทนุ

ทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี

ณ วนัที 31  พฤษภาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) (EUR) 46,569.63

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) (USD) 32,046.26

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 953,318.37

อืนๆ -54,647.31

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 872,374.54

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) (JPY) 2,327.94

หนสีนิอืน -72,609.46

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 12,510,210.25

ทรัพย์สนิอืน 17,962.15

NN (L) Japan Equity (LU0082087783) 3,863,178.40

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 12,510,210.25

หน่วยลงทนุ 12,510,210.25

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 3,531,194.50

NN (L) Greater China Equity (LU0119216801) 4,185,551.36

NN (L) Asia Income (LU0051129079) 4,461,480.49

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,940,075.81

United Japan Growth Fund (SG9999001119) 3,531,194.50

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 3,531,194.50

หน่วยลงทนุ 3,531,194.50
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทนุ    15 มิ.ย. 49 

วันสนิสดุรอบบัญชี        31 พ.ค. 64 

 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- Benchmark : ดัชนี MSCI Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน 50%           

ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน  50% 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต 

- ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -30.0416% 

 

  

ผลตอบแทนกองทนุรวม 7.70% -1.72% N/A 12.62% N/A 32.06% N/A 5.89% N/A 5.97% N/A 3.33% N/A 0.84%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 9.26% 0.79% N/A 13.90% N/A 35.00% N/A 7.21% N/A 8.76% N/A 6.62% N/A 2.14%

ความผนัผวนของกองทนุ 10.29% 7.68% N/A 10.68% N/A 15.87% N/A 13.25% N/A 10.83% N/A 11.21% N/A 13.62%

ความผนัผวนของตวัชวีดั 9.13% 6.80% N/A 9.46% N/A 13.91% N/A 11.95% N/A 10.05% N/A 10.98% N/A 12.58%

10 ปีกองทนุ Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี 

ตงัแต่วนัที 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที 31 พฤษภาคม 2564 

 

0.00% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี 

ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564 

 

--ไม่ม-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั ลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ

จะจัดให้มีระบบงานทป้ีองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทงันีผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพือบริษัทจัดการได้ทบีริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทนุเปิด ออล 

เอเชีย อิควิตี เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุน

ยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุดังกล่าวได้ 

 ในกรณีทมีีเหตกุารณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้

ในหนังสือชีชวน  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ทังนี 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ไม่ได้ขึนอยู่ กับสถานะทางการเงินหรือผลการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 ผู้ลงทนุจะต้องรับความเสียงในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร เนืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้น

และดอกเบียของกองทุนนีไม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทงับริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน ความเสยีงทีผู้ลงทนุ และ/หรือกองทุนได้รับขึนอยู่กับความสามารถในการชําระ

หนีของผู้ออกตราสารเท่านัน (ในกรณีทไีม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวลั หรือผู้คําประกันตราสาร) 

 กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึงตามปกติ

กองทุนในต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของ

หลักทรัพย์ซึงสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว  

 อนึง เนืองจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนใน

ต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหาก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ 

กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทังนี ค่าธรรมเนียมทีบริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วน
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แบ่งค่าธรรมเนียมทไีด้รับจากต่างประเทศ (ถ้าม)ี จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการทีระบุไว้ในหนังสือ

ชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนทีมีถนิฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ต่างๆ ทเีกียวเนืองกับการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี เป็นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ

เพือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน ทังนี ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนทีได้รับการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูข้อมูลทอีาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง ได้

ทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทนุในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพือทบีริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 เนืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ ดงันันหลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือ ระเบียบ

ขันตอนวิธีการต่างๆ ตลอดจนข้อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการลงทุนของกองทุน

จะส่งผลต่อผลตอบแทนขันสุดท้ายทกีองทุนนีจะได้รับด้วย 

 กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี เป็นกองทุนรวมทีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัน ผู้

ลงทุนควรคํานึงถึงการทํารายการซือขายหน่วยลงทุน และ/หรือการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ/หรือ

การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกองทุนรวมในประเทศกับกองทนุรวมต่างประเทศ ซึงจะใช้เวลามากกว่า

ปกติ เนืองจากมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) วันทาํการ วันหยุดทําการ อัตราแลกเปลียน และ

เวลาปิดรับคําสังซือขาย นอกจากนี กองทุนรวมในประเทศจําเป็นต้องมีการสํารองเงินลงทุนบางส่วนไว้ใน

ประเทศ เพือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็นผลให้มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในประเทศและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศมีความ

แตกต่างกันมาก อนึง เนืองจากผู้ลงทุนได้ลงทุนในกองทนุเปิด ออล เอเชยี อิควิตี ซึงจัดตังในประเทศไทยและ

อยู่ภายใต้กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือขาย

หลักทรัพย์ในประเทศไทย ดังนัน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศที

คํานวณและประกาศในประเทศไทย จึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าการลงทุน

ของผู้ลงทุน 

 ผู้สนใจสังซือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูลหรือ

ข้อเทจ็จริงใดๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทราบ หากมีการเปลียนแปลงจาก

ทีเคยแจ้งไว้ ทังนี บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือ

เอกสารเพิมเติม ทังก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวข้อง หรือเพือให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏบัิติ หรือการตีความ หรือการสังการของหน่วยงานทมีีอาํนาจตามกฎหมาย 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวิตี  41 

 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสือสารข้อมูลเกียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้

แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกียวกับกองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางทีผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัท

จัดการ หากมีข้อสงสัยให้ตดิต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียน

หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับ

ระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที

มีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทผู้ีสังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ สังซือ/ผู้สัง

สับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนใน

กองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐาน

ประกอบการซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนตามทกีําหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือ

บุคคลทเีกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลทมีีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการ

ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/

หรือ เป็นบุคคลทมีีชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีของ

องค์กรกาํกับดูแลทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีบริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือโดยผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลดความ

เสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจทําให้สัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลด

ความเสียงได้เตม็ประสทิธิภาพ 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงอืนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย  

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย          

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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